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ΓΔΝΙΚΑ.- 
 Ζ παοξϋρα Δ.Ρ.Σ. πεοιλαμβάμει: 
Α.-  ξσπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ, (άοθοα 1-13) 
Β.-  ξσπ Διδικξϋπ ϊοξσπ και (άοθοα 14-25) 
Γ.- ιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ καθόπ και ςιπ διαςάνειπ πξσ διέπξσμ ςημ ρϋμβαρη (Μ.4412/16 
και Ο.Δ. 437/81 ϊπχπ ιρυϋξμ ρήμεοα) βάρει ςχμ ξπξίχμ θα εκςελερθξϋμ ξι τσςχοιακέπ εογα-
ρίεπ , και ςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη, διαγοάμμαςα, μελέςεπ, ρυέδια και έγγοατεπ ξδηγίεπ ςηπ 
Σπηοερίαπ.  
Λαςαίχρη ςηπ δημξποαρίαπ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ δεμ δημιξσογεί καμέμα δικαίχμα ρςξσπ δι-
αγχμιζϊμεμξσπ άοθοξ 106 ςξσ Μ. 4412/16. 
 
Α.- ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 1ο. 
Αμςικείμεμξ. 
Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ είμαι η εκςέλερη απξλξγιρςικά με ρσμεογεία αμειδίκεσςχμ εογαςόμ 
πξσ ρσγκοξςξϋμςαι με μέοιμμα ςξσ αμαδϊυξσ ϊλχμ ςχμ εογαριόμ ϊπχπ, ρπξοέπ, τσςεϋρειπ, 
βξςαμίρμαςα, πξςίρμαςα, λιπάμρειπ και γεμικά κάθε εογαρία ρςξ τσςόοιξ πξσ ξοίζεςαι απϊ 
ςξμ επιβλέπξμςα και εγκοίμεςαι απϊ ςξμ Δ/μςή ςηπ Σπηοερίαπ. 
Δπίρηπ ξι εογαρίεπ θα εκςελερθξϋμ απϊ ςα αμάλξγα ρσμεογεία ρςξμ καςάλληλξ υοϊμξ, για ςημ 
επιςσυία ςχμ τσςχοιακόμ εογαριόμ. Ασςά θα είμαι έμα (ρσμεογείξ) ςξ καςχςέοχ: 
Ζ μεςατξοά ςχμ εογαςόμ ρςα τσςόοια και η επιρςοξτή ςξσπ θα γίμεςαι με δικά ςξσπ μεςατξ-
οικά μέρα. 
Ώοεπ εογαρίαπ  7:00 π.μ έχπ 3:00 μ.μ ϊλεπ ςιπ ημέοεπ εκςϊπ Ραββάςξσ και Ισοιακήπ. 
Αουικϊ ρσμβαςικϊ αμςικείμεμξ ςηπ εογξλαβίαπ είμαι ξι Τσςχοιακέπ εογαρίεπ ρςξ Δαρικϊ Τσ-
ςόοιξ Ιαλαμπακίξσ  για ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ ρϋμβαρη. 
 
Άρθρο 2ο. 
Οοξθερμίεπ –Οαοάςαρη - Οαοαλαβή. 
Ζ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ γίμεςαι μέρα ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ υοϊμξ απϊ ςξ άοθοξ 105 ςξσ 
Μ.4412/16.  
Ζ υοξμική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ αουίζει απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ και 
πεοαιόμεςαι ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςιπ 15 – 12 - 2017. Κϊγχ ςηπ τϋρεχπ ςχμ εογαριόμ και ςξσ 
ςοϊπξσ εκςέλερηπ ςηπ εογξλαβίαπ (απξλξγιρςικά) η ρϋμβαρη είμαι εςήρια και ξσδεμία παοά-
ςαρη θα δξθεί για ςξ επϊμεμξ έςξπ για ςξ ξπξίξ θα γίμει καιμξϋογιξπ διαγχμιρμϊπ και και-
μξϋογια ρϋμβαρη. 
Δεμ απξκλείεςαι και μείχρη ςηπ ποξθερμίαπ πεοαίχρηπ ςχμ εογαριόμ ετϊρξμ αμςικειμεμικξί 
λϊγξι ςξ σπαγξοεϋξσμ. 
 
Άρθρο 3ο. 
Δογαςξςευμικϊ ποξρχπικϊ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 
ξ ποξρχπικϊ πξσ θα ποξρλαμβάμεςαι με μέοιμμα  ςξσ αμαδϊυξσ θα είμαι ςηπ απϊλσςηπ έ-
γκοιρηπ ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ. Ζ ςευμική ςξσ καςάοςιρη και η απϊδξρή ςξσ  θα ελέγυξμςαι 
απϊ ςξμ επιβλέπξμςα Δαρξλϊγξ ή Δαρξπϊμξ ή σπάλληλξ και ςξμ επιρςάςη ςξσ τσςχοίξσ ξι 
ξπξίξι ρε πεοίπςχρη ακαςαλληλϊςηςαπ θα επιβάλλξσμ ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ.  
Ξπχρδήπξςε ξ αμάδξυξπ θα επιλέγει ςξ ποξρχπικϊ απϊ ςιπ πληριέρςεοεπ πεοιξυέπ και απϊ 
ασςέπ εκείμξ πξσ έυει κάπξια πείοα γιαςί εογάρθηκε ρε ςέςξιεπ εογαρίεπ παλαιϊςεοα και είμαι 
ενακοιβχμέμη η πξιϊςηςα και πξρϊςηςα ςηπ εογαρίαπ ςξσ. 
ξ ποξρχπικϊ πξσ θα εογάζεςαι είμαι ποξρχπικϊ ςξσ αμαδϊυξσ, και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ 
απξκςά καμεμϊπ είδξσπ εογαριακή ρυέρη με ςξ Δημϊριξ. 
 
Άρθρο 4ο. 
Ρυέδιξ και Τάκελξπ αρτάλειαπ και σγείαπ ( Τ.Α.Σ.) 
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Ηα ςηοηθεί ςξ εγκεκοιμέμξ ρυέδιξ και τάκελξπ αρτάλειαπ και σγείαπ λειςξσογίαπ ςχμ δαρι-
κόμ τσςχοίχμ.  
 
Άρθρο 5ο.  
Απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςξ εογξςάνιξ*. 
1. Ξ αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη για ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ, 
ςχμ διαςάνεχμ και καμξμιρμόμ για ςημ ποϊληφη αςσυημάςχμ ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ, ή ρςξ ποξ-
ρχπικϊ ςξσ τξοέα ςξσ έογξσ, ή ρε ξπξιξμδήπξςε ςοίςξ, όρςε μα εναλείτξμςαι ή μα ελαυιρςξ-
πξιξϋμςαι ξι κίμδσμξι αςσυημάςχμ ή επαγγελμαςικόμ αρθεμειόμ καςά ςημ τάρη καςαρκεσήπ 
ςξσ έογξσ : ΟΔ 305/96 (αο.7-9), Μ.3669/08 (αο. 37 παο.7), Μ. 3850/10** (αο. 42). 
2. Ρςα πλαίρια ςηπ εσθϋμηπ ςξσ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι : 
α. Μα εκπξμεί κάθε ρυεςική μελέςη (ρςαςική ικοιχμάςχμ, μελέςη ποξρχοιμήπ ρήμαμρηπ έογχμ 
κλπ.) και μα λαμβάμει ϊλα ςα ρυεςικά μέςοα Μ.3669/08 (αοθ. 37 παο.7). 
β. Μα λαμβάμει μέςοα ποξρςαρίαπ ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ρςξ Ρυέδιξ Αρτάλειαπ 
και Σγείαπ (ΡΑΣ), ϊπχπ ασςϊ οσθμίζεςαι με ςιπ απξτάρειπ ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ : ΔΘ-
ΟΑΔ/ξικ.177/2-3-01, ΔΔΔΟΟ/85/14-5-01 και ΔΘΟΑΔ/ξικ889/27-11-02, ρςξ υοξμξδιάγοαμμα 
ςχμ εογαριόμ, καθόπ και ςιπ εμδευϊμεμεπ ςοξπξπξιήρειπ ή άλλεπ αμαγκαίεπ αμαποξραομξγέπ 
ςχμ μελεςόμ καςά ςη τάρη ςηπ μελέςηπ και ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ : Μ.3669/08 (αο. 37 
παο.8 και αο.182). 
γ. Μα επιβλέπει αμελλιπόπ ςημ ξοθή εταομξγή ςχμ μέςοχμ αρτάλειαπ και σγείαπ ςχμ εογα-
ζξμέμχμ, μα ςξσπ εμημεοόμει / εκπαιδεϋει για ςημ αμαγκαιϊςηςα ςηπ ςήοηρηπ ςχμ μέςοχμ ασ-
ςόμ καςά ςημ εογαρία, μα ζηςά ςη γμόμη ςξσπ και μα διεσκξλϋμει ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρε ζηςή-
μαςα αρτάλειαπ και σγείαπ : ΟΔ 1073/81 (αο. 111), ΟΔ 305/96 (αο.10,11), Μ.3850/10 (αο. 42- 
49). 
Για ςημ ρχρςή εταομξγή ςηπ παο.γ ρςξσπ αλλξδαπξϋπ εογαζϊμεμξσπ, είμαι ασςξμϊηςξ ϊςι η 
γμόρη απϊ ασςξϋπ ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ κοίμεςαι απαοαίςηςη όρςε μα μπξοξϋμ μα καςα-
μξξϋμ ςημ αμαγκαιϊςηςα και ςξμ ςοϊπξ εταομξγήπ ςχμ μέςοχμ αρτάλειαπ και σγείαπ (εκςϊπ 
ειδικόμ πεοιπςόρεχμ ϊπξσ ςμήμα ή ϊλξ ςξ έογξ έυει αμαλάβει μα καςαρκεσάρει νέμη ενειδι-
κεσμέμη εςαιοεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έμμξια ςξσ εογξςανίξσ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 παο.1 ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ παοάοςημα Θ 
ςξσ άοθοξσ 12 ςξσ ΟΔ 305/96. 
** O Μ.3850/10 Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα μϊμχμ για ςημ σγεία και ςημ αρτάλεια ςχμ 
εογαζξμέμχμ άο. δεϋςεοξ, καςαογεί διαςάνειπ πξσ οσθμίζξμςαι απϊ ασςϊμ ϊπχπ διαςάνειπ 
ςχμ : Μ.1568/85, ΟΔ 294/88, ΟΔ 17/96, κλπ. 
 
3. Ρϋμτχμα με ςα ποξαματεοϊμεμα ςηπ παο. 2, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςα ακϊλξσ-
θα : 
 
3.1 Δκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη - Ρυέδιξ Αρτάλειαπ Σγείαπ ( ΡΑΣ ) - Τάκελξπ 
_________Αρτάλειαπ Σγείαπ (ΤΑΣ) και ρσγκεκοιμέμα : 
α. Μα διαβιβάρει ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ ποιμ απϊ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ, ςημ 
εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη, ποξκειμέμξσ για εογξςάνιξ με ποξβλεπϊμεμη διάοκεια εο-
γαριόμ πξσ θα σπεοβαίμει ςιπ 30 εογάριμεπ ημέοεπ και ρςξ ξπξίξ θα αρυξλξϋμςαι ςασςϊυοξμα 
πεοιρρϊςεοξι απϊ 20 εογαζϊμεμξι ή ξ ποξβλεπϊμεμξπ ϊγκξπ εογαρίαπ θα σπεοβαίμει ςα 500 
ημεοξμίρθια : ΟΔ 305/96 (αο 3 παο. 12 και 13). Ζ γμχρςξπξίηρη καςαοςίζεςαι ρϋμτχμα με ςξ 
παοάοςημα ΘΘΘ ςξσ άοθοξσ 12 ςξσ ΟΔ 305/96. 
β. Μα ακξλξσθήρει ςιπ σπξδείνειπ / ποξβλέφειπ ςχμ ΡΑΣ-ΤΑΣ ςα ξπξία απξςελξϋμ ςμήμα ςηπ 
ςευμικήπ μελέςηπ ςξσ έογξσ (ξοιρςικήπ ή εταομξγήπ) ρϋμτχμα με ςξ Ο.Δ. 305/96 (αο.3 
παο.8) και ςημ ΣΑ ΔΔΔΟΟ/ξικ/85/2001 ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςξ 
Μ.3669/08 (αο. 37 παο.8 και αο.182). 
γ. Μα αμαπςϋνει, μα ποξραομϊρει και μα ρσμπληοόρει ςα ΡΑΣ-ΤΑΣ ςηπ μελέςηπ (ςσυϊμ παοα-
λήφειπ πξσ θα διαπιρςόρει ξ ίδιξπ ή πξσ θα ςξσ ζηςηθξϋμ απϊ ςημ Σπηοερία), ρϋμτχμα με 
ςημ μεθξδξλξγία πξσ θα εταομϊρει ρςξ έογξ αμάλξγα με ςημ καςαρκεσαρςική ςξσ δσρκξλία, 
ςιπ ιδιαιςεοϊςηςέπ ςξσ, κλπ (μέθξδξπ καςαρκεσήπ, ςασςϊυοξμη εκςέλερη τάρεχμ εογαριόμ, 
πξλιςική αρτάλειαπ, ξογάμχρη, ενξπλιρμϊπ, κλπ). 
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δ. Μα αμαποξραομϊρει ςα ΡΑΣ-ΤΑΣ όρςε μα πεοιλητθξϋμ ρε ασςά εογαρίεπ πξσ θα ποξκϋ-
φξσμ λϊγχ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ και για ςιπ ξπξίεπ θα απαιςηθξϋμ ςα ποξ-
βλεπϊμεμα απϊ ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ : ΟΔ 305/96 (αο. 3 
παο.9) και ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9) ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςξ 
Μ.3669/08 (αο. 37 παο.8 και αο.182). 
ε. Μα ςηοήρει ςα ΡΑΣ-ΤΑΣ ρςξ εογξςάνιξ, καςά ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ : ΟΔ 305/96 (αο. 3 
παο.10) και ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9Δ) ςξσ (ς.)ΣΟΔΥΩΔΔ και μα ςα έυει ρςη διάθερη 
ςχμ ελεγκςικόμ αουόμ. 
ρς. Ρσμπληοχμαςικέπ αματξοέπ ρςξ Ρυέδιξ Αρτάλειαπ Σγείαπ (ΡΑΣ) και ρςξ Τάκελξ Αρτάλει-
απ Σγείαπ (ΤΑΣ).  
ξ ΡΑΣ απξρκξπεί ρςημ ποϊληφη και ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ κιμδϋμχμ για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ 
και για ςα άλλα εμπλεκϊμεμα μέοη πξσ παοεσοίρκξμςαι ρςξ εογξςάνιξ καςά ςη διάοκεια καςα-
ρκεσήπ ςξσ έογξσ. 
 
Αμςίρςξιυα ξ ΤΑΣ απξρκξπεί ρςημ ποϊληφη και ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ κιμδϋμχμ για ϊρξσπ μελ-
λξμςικά αρυξληθξϋμ με ςη ρσμςήοηρη ή ςημ επιρκεσή ςξσ έογξσ. 
1. ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ΡΑΣ και ςξσ ΤΑΣ αματέοεςαι ρςξ ΟΔ 305/96 (αο.3 παο.5-7) και ρςιπ ΣΑ 
: ΔΘΟΑΔ/ξικ/177/2001 (αο.3) και ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9) ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ ξι ξπξίεπ 
εμρχμαςόθηκαμ ρςξ Μ.3669/08 (αο. 37 και 182). 
2. Ζ σπξυοέχρη εκπϊμηρηπ ΡΑΣ ποξβλέπεςαι ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96 (αο. 3 παο.4), ϊςαμ : 
α. Απαιςείςαι Ρσμςξμιρςήπ ρςη τάρη ςηπ μελέςηπ, δηλ. ϊςαμ θα απαρυξληθξϋμ πεοιρρϊςεοα 
ςξσ εμϊπ ρσμεογεία ρςημ καςαρκεσή. 
β. Ξι εογαρίεπ πξσ ποϊκειςαι μα εκςελερςξϋμ εμέυξσμ ιδιαίςεοξσπ κιμδϋμξσπ : Ο.Δ.305/96 
(αοθ.12 παοάοςημα ΘΘ). 
γ. Απαιςείςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ. 
δ. Για ςημ έμαονη ςχμ ξικξδξμικόμ εογαριόμ, επιβάλλεςαι με εσθϋμη ςξσ κσοίξσ ή ςξσ έυξ-
μςξπ μϊμιμξ δικαίχμα: θεόοηρη ςξσ ρυεδίξσ και ςξσ τακέλξσ αρτάλειαπ και σγείαπ 
(ΡΑΣ,ΤΑΣ) ςξσ έογξσ απϊ ςημ αομϊδια Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 7 παο.1 
εδάτιξ α΄ ςξσ Μ 4030/2011 (ΤΔΙ 249/Α/25-11-2011) και ςημ αο. ποχς. 10201/27-3-2012 ε-
γκϋκλιξ ςξσ Διδ. Γοαμμαςέα ςξσ Ρ.ΔΟ.Δ. 
3. Ξ ΤΑΣ καθιεοόμεςαι χπ απαοαίςηςξ ρςξιυείξ για ςημ ποξρχοιμή και ςημ ξοιρςική παοαλαβή 
κάθε Δημϊριξσ Έογξσ : ΣΑ ΔΔΔΟΟ/ξικ. 433/2000 ςξσ (ς.)ΣΟΔΥΩΔΔ, η ξπξία εμρχμαςόθηκε 
ρςξ Μ.3669/08 αο. (73 και 75). 
4. Λεςά ςημ απξπεοάςχρη ςξσ έογξσ, ξ ΤΑΣ τσλάρρεςαι με εσθϋμη ςξσ Ισοίξσ ςξσ Έογξσ και 
ςξ ρσμξδεϋει καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςξσ : ΟΔ 305/96 (αο. 3παο.11) και ΣΑ ΔΘ-
ΟΑΔ/ξικ/889/2002 (παο.2.9Δ) ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ. 
5. Διεσκοιμίρειπ ρυεςικά μ ε ς ημ ε κπϊμηρη ς ξσ Ρ ΑΣ και ςημ καςάοςιρη ς ξσ Τ ΑΣ πεοιλαμβά-
μξμςαι ρςημ ΔΓΙΣΙΚΘΞ 6 με αο. ποχς. ΔΘΟΑΔ/ξικ/215/31-3-2008 ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ. 
 
3.2 Αμάθερη καθηκϊμςχμ ρε ςευμικϊ αρταλείαπ, γιαςοϊ εογαρίαπ – ςήοηρη ρςξιυείχμ αρτά-
λειαπ και σγείαπ 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι : 
α. Μα αμαθέρει καθήκξμςα ςευμικξϋ αρταλείαπ αμ ρςξ έογξ απαρυξλήρει λιγϊςεοξσπ απϊ 50 
εογαζϊμεμξσπ ρϋμτχμα με ςξ Μ. 3850/10 (αο.8 παο.1 και αο.12 παο.4). 
β. Μα αμαθέρει καθήκξμςα ςευμικξϋ αρταλείαπ και ιαςοξϋ εογαρίαπ, αμ απαρυξλήρει ρςξ έογξ 
50 και άμχ εογαζϊμεμξσπ, ρϋμτχμα με ςξ Μ.3850/10 (αο.8 παο.2 και αο. 4 έχπ 25). 
γ. α παοαπάμχ καθήκξμςα μπξοεί μα αμαςεθξϋμ ρε εογαζϊμεμξσπ ρςημ επιυείοηρη ή ρε άςξ-
μα εκςϊπ ςηπ επιυείοηρηπ ή μα ρσματθεί ρϋμβαρη με ςιπ Δνχςεοικέπ Σπηοερίεπ Οοξρςαρίαπ και 
Οοϊληφηπ ή μα ρσμδσαρςξϋμ ασςέπ ξι δσμαςϊςηςεπ. Ζ αμάθερη καθηκϊμςχμ ρε άςξμα εμςϊπ 
ςηπ επιυείοηρηπ γίμεςαι εγγοάτχπ απϊ ςξμ αμάδξυξ και αμςίγοατϊ ςηπ κξιμξπξιείςαι ρςημ ςξ-
πική Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ, ρσμξδεϋεςαι δε απαοαίςηςα απϊ αμςίρςξιυη δήλχρη απξδξυήπ : 
Μ.3850/10 (αο.9). 
δ. Ρςα πλαίρια ς χμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και ςχμ : ςευμικξϋ αρταλείαπ και ια-
ςοξϋ εογαρίαπ, εμςάρρεςαι και η σπξυοεχςική ςήοηρη ρςξ εογξςάνιξ, ςχμ ακϊλξσθχμ ρςξι-
υείχμ : 
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1. Γοαπςή εκςίμηρη ποξπ ςξμ αμάδξυξ, απϊ ςξσπ ςευμικϊ αρτάλειαπ και ιαςοϊ εογαρίαπ, ςχμ 
στιρςαμέμχμ καςά ςημ εογαρία κιμδϋμχμ για ςημ αρτάλεια και ςημ σγεία, ρσμπεοιλαμβαμξμέ-
μχμ εκείμχμ πξσ ατξοξϋμ ξμάδεπ εογαζξμέμχμ πξσ εκςίθεμςαι ρε ιδιαίςεοξσπ κιμδϋμξσπ 
Μ.3850/10 (αο.43 παο. 1 α και παο.3-8). 
2. Βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ και γιαςοξϋ εογαρίαπ ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτξσμ ςιπ 
σπξδείνειπ ςξσπ ξ ευμικϊπ αρταλείαπ και ξ γιαςοϊπ εογαρίαπ Μ.3850/10 (αο.14 παο.1 και 
αο.17 παο.1). 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει εμσπϊγοατα γμόρη ςχμ σπξδείνεχμ ασςόμ. 
ξ βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ και γιαςοξϋ εογαρίαπ ρελιδξμεςοείςαι και θεχοείςαι 
απϊ ςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ. 
Αμ ξ αμάδξυξπ διατχμεί με ςιπ γοαπςέπ σπξδείνειπ και ρσμβξσλέπ ςξσ ςευμικξϋ ή ςξσ ιαςοξϋ 
εογαρίαπ (Μ 3850/10 αο.20 παο.4 ), ξτείλει μα αιςιξλξγεί ςιπ απϊφειπ ςξσ και μα ςιπ κξιμξπξι-
εί και ρςημ Δπιςοξπή Σγείαπ και Αρτάλειαπ (Δ.Σ.Α.Δ) ή ρςξμ εκποϊρχπξ ςχμ εογαζξμέμχμ ςχμ 
ξπξίχμ η ρϋρςαρη και ξι αομξδιϊςηςεπ ποξβλέπξμςαι απϊ ςα άοθοα 4 και 5 ςξσ Μ.3850/10. 
Ρε πεοίπςχρη διατχμίαπ η διατξοά επιλϋεςαι απϊ ςξμ επιθεχοηςή εογαρίαπ και μϊμξ. 
3. Βιβλίξ αςσυημάςχμ ρςξ ξπξίξ θα πεοιγοάτεςαι η αιςία και η πεοιγοατή ςξσ αςσυήμαςξπ και 
μα ςξ θέςει ρςη διάθερη ςχμ αομϊδιχμ αουόμ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2β). 
α μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι για ςημ απξςοξπή επαμάληφηπ παοϊμξιχμ αςσυημάςχμ, καςαυχ-
οξϋμςαι ρςξ βιβλίξ σπξδείνεχμ ςευμικξϋ αρταλείαπ. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα αμαγγέλλει ρςιπ 
αομϊδιεπ επιθεχοήρειπ εογαρίαπ, ρςιπ πληριέρςεοεπ αρςσμξμικέπ αουέπ και ρςιπ αομϊδιεπ σ-
πηοερίεπ ςξσ αρταλιρςικξϋ ξογαμιρμξϋ ρςξμ ξπξίξ σπάγεςαι ξ εογαζϊμεμξπ ϊλα ςα εογαςικά 
αςσυήμαςα εμςϊπ 24 χοόμ και ετϊρξμ ποϊκειςαι πεοί ρξβαοξϋ ςοασμαςιρμξϋ ή θαμάςξσ, μα 
ςηοεί αμεςάβληςα ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ δϋμαςαι μα υοηριμεϋρξσμ για ενακοίβχρη ςχμ αιςίχμ 
ςξσ αςσυήμαςξπ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2α). 
4. Ιαςάλξγξ ςχμ εογαςικόμ αςσυημάςχμ πξσ είυαμ χπ ρσμέπεια για ςξμ εογαζϊμεμξ αμικαμϊ-
ςηςα εογαρίαπ μεγαλϋςεοη ςχμ ςοιόμ εογάριμχμ ημεοόμ Μ.3850/10 (αο.43 παο.2γ). 
5. Θαςοικϊ τάκελξ κάθε εογαζϊμεμξσ Μ 3850/10 (αο.18 παο.9). 
 
3.3 Ζμεοξλϊγιξ Λέςοχμ Αρτάλειαπ (ΖΛΑ) 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ Ζμεοξλϊγιξ Λέςοχμ Αρτάλειαπ (ΖΛΑ), ϊςαμ 
απαιςείςαι εκ ςχμ ποξςέοχμ γμχρςξπξίηρη ρςημ αομϊδια επιθεόοηρη εογαρίαπ, ποιμ ςημ έ-
μαονη ςχμ εογαριόμ ρςξ εογξςάνιξ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96 (αο.3 παο.14) ρε ρσμδσαρμϊ με 
ςημ Σ.Α 130646/1984 ςξσ (ς.) 
Σπξσογείξσ Δογαρίαπ. 
ξ ΖΛΑ θεχοείςαι, ρϋμτχμα με ςημ παοαπάμχ Σ.Α, απϊ ςιπ καςά ςϊπξσπ Δ/μρειπ, μήμαςα ή 
Γοατεία Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ και ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ επιβλέπξμςεπ μηυ/κξϋπ ςξσ α-
μαδϊυξσ και ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ, απϊ ςξσπ σπϊυοεξσπ για ςημ διεμέογεια ςχμ ςακςικόμ 
ελέγυχμ ή δξκιμόμ για ϊ,ςι ατξοά ςα απξςελέρμαςα ςχμ ελέγυχμ ή δξκιμόμ, απϊ ςξ αομϊδιξ 
ϊογαμξ ελέγυξσ ϊπχπ ξ επιθεχοηςήπ εογαρίαπ, κλπ : ΟΔ 1073/81 (αο.113 ), Μ.1396/83 (αο. 
8) και ςημ Δγκϋκλιξ 27 ςξσ (ς.) ΣΟΔΥΩΔΔ με αο.ποχς. ΔΔΔΟΟ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 Ρσρυεςιρμϊπ Ρυεδίξσ Αρτάλειαπ Σγείαπ (ΡΑΣ) και Ζμεοξλϊγιξσ Λέςοχμ Αρτάλειαπ (ΖΛΑ) 
Για ςημ πιρςή εταομξγή ςξσ Ρ ΑΣ καςά ςημ ενέλινη ςξσ έογξσ, ποέπει ασςϊ μα ρσρυεςίζεςαι με 
ςξ Ζ Λ Α. 
Ρςα πλαίρια ςξσ ρσρυεςιρμξϋ ασςξϋ, μα ρημειόμεςαι ρςξ Ζ.Λ.Α. κάθε αμαθεόοηρη και ε-
μπλξσςιρμϊπ ςξσ ΡΑΣ και επίρηπ ρε ειδική ρςήλη ςξσ, μα γίμεςαι παοαπξμπή ςχμ αμαγοατϊ-
μεμχμ σπξδείνεχμ / διαπιρςόρεχμ ρςημ αμςίρςξιυη ρελίδα ςξσ ΡΑΣ. 
Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ διεσκξλϋμεςαι και επιςσγυάμεςαι ξ ρςϊυξπ ςηπ ποϊληφηπ ςξσ αςσυήμαςξπ. 
 
4. Απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ καςά ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ ρςξ εογξ-
ςάνιξ. 
 
4.1 Οοξεςξιμαρία εογξςανίξσ - Λέςοα Αςξμικήπ Οοξρςαρίαπ (ΛΑΟ) 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ, καςά ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ, ςα 
παοακάςχ μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ : 
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α. ημ εσκοιμή και εμταμή ρήμαμρη και πεοίτοανη ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ ςξσ εογξςανίξσ 
με ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςη ρήμαμρη και πεοίτοανη ςχμ επικίμδσμχμ θέρεχμ : ΟΔ 105/95, ΟΔ 
305//96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Α, παο. 18.1). 
β. ξμ εμςξπιρμϊ και ςξμ έλεγυξ ποξωπαουξσρόμ ςηπ έμαονηπ λειςξσογίαπ ςξσ εογξςανίξσ η-
λεκςοικόμ εγκαςαρςάρεχμ και εκςοξπή ςσυϊμ σπαουϊμςχμ εμαεοίχμ ηλεκςοξτϊοχμ αγχγόμ 
ένχ απϊ ςξ εογξςάνιξ, όρςε μα παοέυεςαι ποξρςαρία ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ απϊ ςξμ κίμδσμξ 
ηλεκςοξπληνίαπ : ΟΔ 1073/81 (αο.75-79), ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β, ςμήμα II, 
παο.2). 
γ. η ρήμαμρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ με ειδικξϋπ κιμδϋμξσπ (αγχγξί αςμόμ θεομόμ, σγοόμ ή 
αεοίχμ κλπ) και ςα απαιςξϋμεμα μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ απϊ ς ξσπ κιμδϋμξσπ 
ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ασςόμ : Ο Δ 1073/81 (αο.92 - 95), ΟΔ 305/96 (αο.12, παοαος. IV μέοξπ 
Α, παο.6). 
δ. η λήφη μέςοχμ αμςιμεςόπιρηπ εκςάκςχμ καςαρςάρεχμ ϊπχπ : καςάοςιρη ρυεδίξσ διατσ-
γήπ - διάρχρηπ και ενϊδχμ κιμδϋμξσ, πσοαρτάλεια, εκκέμχρη υόοχμ απϊ ςξσπ εογαζϊμε-
μξσπ, ποϊληφη - αμςιμεςόπιρη πσοκαγιόμ & επικίμδσμχμ εκοήνεχμ ή αμαθσμιάρεχμ, ϋπαονη 
πσοξρβερςήοχμ, κλπ. : 
ΟΔ 1073/81 (αο. 92-96), ΟΔ 305/96 (αο.12, παοαος. IV μέοξπ Α, παο.3, 4, 8-10), Μ.3850/10 
(αο.30, 32, 45). 
ε. ημ εναρτάλιρη παοξυήπ ποόςχμ βξηθειόμ, υόοχμ σγιειμήπ και σγειξμξμικξϋ ενξπλιρμξϋ 
(ϋπαονη υόοχμ ποόςχμ βξηθειόμ, ταομακείξσ, απξυχοηςηοίχμ, μιπςήοχμ, κλπ) : ΟΔ 
1073/81 (αο.109,110), Μ.1430/84 (αο.17,18), ΟΔ 305/96 (αο.12 παοάος. IV μέοξπ Α, παο.13, 
14). 
ρς. ημ εναρτάλιρη ςηπ δχοεάμ υξοήγηρηπ Λέρχμ Αςξμικήπ Οοξρςαρίαπ (ΛΑΟ) ρςξσπ εογαζϊ-
μεμξσπ ϊπχπ : ποξρςαςεσςικά κοάμη, μπϊςεπ αρταλείαπ, τχρτξοίζξμςα γιλέκα, ξλϊρχμεπ 
ζόμεπ αρταλείαπ, γσαλιά, κλπ, ετϊρξμ ςξσπ εμημεοόρει εκ ςχμ ποξςέοχμ ρυεςικά με ςξσπ 
κιμδϋμξσπ απϊ ςξσπ ξπξίξσπ ςξσπ ποξρςαςεϋει ξ ενξπλιρμϊπ ασςϊπ και ςξσπ δόρει ρατείπ ξ-
δηγίεπ για ςη υοήρη ςξσ : Ο.Δ. 1073/81(αο.102-108), Μ.1430/84 (αο.16-18), ΙΣΑ 
Β.4373/1205/93 και ξι ςοξπξπ. ασςήπ ΙΣΑ 8881/94 και Σ.Α. ξικ.Β.5261/190/97, Ο.Δ. 396/94, 
Ο.Δ. 305/96 (αο.9,παο.γ). 
 
4.2 Δογξςανιακή ρήμαμρη – ρημαςξδϊςηρη, ρσρςήμαςα αρταλείαπ, τϊοςχρη - εκτϊοςχρη – 
εμαπϊθερη σλικόμ, θϊοσβξπ, τσρικξί, υημικξί παοάγξμςεπ κλπ 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι : 
α. Μα ποξβεί ρςημ καςάλληλη ρήμαμρη και ρημαςξδϊςηρη, με ρκξπϊ ςημ αρταλή διέλεσρη 
ςχμ πεζόμ και ςχμ ξυημάςχμ απϊ ςημ πεοιξυή καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ρϋμτχμα με : 
- ημ Σ.Α αοιθ. ΔΛΔΞ/Ξ/613/16-2-2011 ςξσ ς.ΣΟΣΛΔΔΘ: «Ξδηγίεπ Ρήμαμρηπ Δκςελξϋμεμχμ 
Έογχμ» (ΞΛΞΔ-ΡΔΔΞ, ςεϋυξπ 7) 
- η ΙΣΑ αοιθ.6952/14-2-2011 ςξσ ς.ΣΟΔΙΑ και ς.ΣΟΣΛΔΔΘ «Σπξυοεόρειπ και μέςοα για ςημ 
αρταλή διέλεσρη ςχμ πεζόμ καςά ςημ εκςέλερη εογαριόμ ρε κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ πϊλεχμ 
και ξικιρμόμ πξσ ποξξοίζξμςαι για ςημ κσκλξτξοία πεζόμ » 
- ιπ διαςάνειπ ςξσ Ιόδικα Ξδικήπ Ισκλξτξοίαπ : Μ.2696/99 (αο. 9 – 11 και αο.52 ) και ςημ 
ςοξπ. ασςξϋ : Μ.3542/07 (αο. 7-9 και αο.46). 
β. Μα ςηοεί ςιπ απαιςήρειπ αρτάλειαπ πξσ ατξοξϋμ ρε εογαρίεπ εμαπϊθερηπ σλικόμ ρςιπ ξ-
δξϋπ, καςάληφηπ ςμήμαςξπ ξδξϋ και πεζξδοξμίξσ : Μ. 2696/99 (αο. 47 , 48) και η ςοξπ. ασ-
ςξϋ: Μ. 3542/07 (αο.43,44). 
γ. Μα ρσμςηοεί και μα ελέγυει ςακςικά ςη λειςξσογία ςχμ ρσρςημάςχμ αρταλείαπ και μα ςηοεί 
ςιπ απαιςήρειπ αρτάλειαπ ςχμ ηλεκςοικόμ εγκαςαρςάρεχμ, ςχμ τξοηςόμ ηλεκςοικόμ ρσ-
ρκεσόμ, ςχμ κιμηςόμ ποξβξλέχμ, ςχμ καλχδίχμ ςοξτξδξρίαπ, ςχμ εγκαςαρςάρεχμ τχςι-
ρμξϋ εογξςανίξσ, κλπ : ΟΔ 1073/81 (αο.75-84), ΟΔ 305/96 (αο.8.δ και αο.12,παοαος.IVμέοξπ 
Α, παο.2), Μ.3850/10 (αο. 31,35). 
δ. Μα ποξβεί ρςα απαοαίςηςα μέςοα αρτάλειαπ πξσ ατξοξϋμ ρε εογαρίεπ τϊοςχρηπ, εκτϊο-
ςχρηπ, απξθήκεσρηπ, ρςξίβαρηπ, οίφηπ και μεςατξοάπ σλικόμ και άλλχμ ρςξιυείχμ : ΟΔ 
216/78, ΟΔ 1073/81 (αο.85-91), ΙΣΑ 8243/1113/91(αο.8), ΟΔ 305/96 [αο. 8 (γ, ε, ρς, ζ) και 
αο.12 παοαος. IV μέοξπ Α παο.11 και μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.4], Μ.2696/99 (αο.32) και η ςοξπ. 
ασςξϋ : Μ. 3542/07(αο.30). 
ε. Μα ςηοεί μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ ατξοξϋμ : 
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α) κοαδαρμξϋπ : ΟΔ 176/05,  
β) θϊοσβξ : ΟΔ 85/91, ΟΔ 149/06,  
γ) ποξτσλάνειπ ςηπ ξρτσψκήπ υόοαπ και ςηπ οάυηπ απϊ υειοχμακςική διακίμηρη τξοςίχμ : ΟΔ 
397/94, δ) ποξρςαρία απϊ τσρικξϋπ, υημικξϋπ και βιξλξγικξϋπ παοάγξμςεπ : Μ.3850/10 (άο. 
36-41), ΟΔ 82/10. 
 
4.3 Ληυαμήμαςα έογχμ / Δνξπλιρμξί εογαρίαπ - απξδεικςικά ρςξιυεία ασςόμ. 
Ξι ενξπλιρμξί εογαρίαπ υαοακςηοίζξμςαι και καςαςάρρξμςαι χπ μηυαμήμαςα έογχμ ΟΔ 304/00 
(αο.2). 
α. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα ελέγυει ςη ρχρςή λειςξσογία και ςξμ υειοιρμϊ ςχμ μηυαμημάςχμ 
(υχμαςξσογικόμ και διακίμηρηπ σλικόμ), ςχμ αμσφχςικόμ μηυαμημάςχμ, ςχμ ξυημάςχμ, ςχμ 
εγκαςαρςάρεχμ, ςχμ μηυαμόμ και ςξσ λξιπξϋ ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ (ζόμεπ αρταλείαπ με μη-
υαμιρμϊ αμϊδξσ και καθϊδξσ, κσλιϊμεμα ικοιόμαςα, τξοηςέπ κλίμακεπ, κλπ ) : ΟΔ 1073/81 
(αο.17, 45-74 ), Μ 1430/84 (αο.11-15), ΟΔ 31/90, ΟΔ 499/91, ΟΔ 395/94 και ξι ςοξπ. ασςξϋ: 
ΟΔ 89/99, ΟΔ 304/00 και ΟΔ 155/04, ΟΔ 105/95 (παοαος. IX), ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος.IV 
μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.7 - 9), ΙΣΑ 15085/593/03, ΙΣΑ αο.Δ13ε/4800/03, ΟΔ 57/10, Μ.3850/10 
(αο. 34, 35). 
β. α μηυαμήμαςα έογχμ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος.IV, μέοξπ Β’, ςμήμα ΘΘ, 
παο.7.4 και 8.5) και ςξ ΟΔ 304/00 (αο.2), ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα ενήπ ρςξιυεία : 
1. Οιμακίδεπ αοιθμξϋ κσκλξτξοίαπ 
2. Άδεια κσκλξτξοίαπ 
3. Απξδεικςικά ρςξιυεία αρτάλιρηπ. 
4. Απξδεικςικά πληοχμήπ ςελόμ κσκλξτξοίαπ (υοήρηπ) 
5. Άδειεπ υειοιρςόμ μηυαμημάςχμ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 305/96 (αο.12, παοαος. IV, μέοξπ Β΄, 
ςμήμα ΘΘ, παο. 8.1.γ και 8.2) και ςξ ΟΔ 89/99 (παοαος. II, παο.2.1). 
Ρημειόμεςαι ϊςι η άδεια υειοιρςξϋ μηυαμήμαςξπ ρσμξδεϋει ςξμ υειοιρςή. 
6. Βεβαίχρη αρταλξϋπ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ εογαρίαπ (ξοθή ρσμαομξλϊγηρη - εγκαςά-
ρςαρη, καλή λειςξσογία) και αουείξ ρσμςήοηρηπ ασςξϋ ρςξ ξπξίξ θα καςαυχοξϋμςαι ςα απξ-
ςελέρμαςα ςχμ ελέγυχμ ρϋμτχμα με ςξ ΟΔ 89/99 (αο. 4α παο.3 και 6). 
7. Οιρςξπξιηςικϊ επαμελέγυξσ αμσφχςικξϋ μηυαμήμαςξπ, ξδηγίεπ υοήρηπ, ρσμςήοηρηπ και 
αμςίρςξιυξ βιβλίξ ρσμςήοηρηπ και ελέγυχμ ασςξϋ ρϋμτχμα με ςημ ΙΣΑ 15085/593/03 ( αο.3 
και αο.4. παο.7 ). 
 
5.Μξμξθεςήμαςα πξσ πεοιέυξσμ ποϊρθεςα απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςξ εογξ-
ςάνιξ, ςα ξπξία ςηοξϋμςαι καςά πεοίπςχρη, αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ εογαριόμ ςξσ εκςελξϋ-
μεμξσ έογξσ. 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ρςξ εογξςάνιξ, πέοα απϊ ςα ποξαματεοϊμεμα, ποϊρθεςα 
απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ, καςά πεοίπςχρη, αμάλξγα με ςξ είδξπ ςχμ εογα-
ριόμ ςξσ εκςελξϋμεμξσ έογξσ. 
α εμ λϊγχ απαιςξϋμεμα μέςοα αματέοξμςαι ρςα παοακάςχ μξμξθεςήμαςα : 
5.1 Ιαςεδατίρειπ : 
Μ 495/76, ΟΔ 413/77, ΟΔ 1073/81 (αο.18 -33, 104), ΙΣΑ 8243/1113/91 (αο.7), ΣΑ 31245/93, 
Μ. 2168/93, ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ ), Σ.Α. 3009/2/21-γ/94, Σ.Α. 
2254/230/Τ.6.9/94 και ξι ςοξπ. ασςήπ : ΣΑ Τ.6.9/13370/1560/95 και ΣΑ 
Τ6.9/25068/1183/96, ΟΔ 305/96 (αο. 12, παοαος.IV μέοξπ Β ςμήμα II, παο.11), ΙΣΑ 3329/89 
και η ςοξπ. ασςήπ : Σ.Α. Τ.28/18787/1032/00, ΟΔ 455/95 και η 
ςοξπ. ασςξϋ ΟΔ 2/06, ΟΔ 212/06,ΣΑ 21017/84/09. 
5.2 Δκρκατέπ (θεμελίχμ, ςάτοχμ, τοεάςχμ, κλπ), Αμςιρςηοίνειπ : 
Μ. 495/76, ΟΔ 413/77, ΟΔ 1073/81 (αο.2-17, 40-42 ), ΣΑ αο. 3046/304/89 (αο.8- αρτάλεια 
και αμςξυή κςιοίχμ, παο.4), ΙΣΑ 3329/89 και η ςοξπ. ασςήπ : ΣΑ Τ.28/18787/1032/00, Μ. 
2168/93, ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), ΣΑ 3009/2/21-γ/94, ΣΑ 2254/230/Τ.6.9/94 και 
ξι ςοξπ. ασςήπ : ΣΑ Τ.6.9/13370/1560/95 και ΣΑ Τ6.9/25068/1183/96, ΟΔ 455/95 και η 
ςοξπ. ασςξϋ : ΟΔ 2/06, ΟΔ 305/96 (αο. 12, παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο. 10 ). 
5.3 Θκοιόμαςα και κλίμακεπ, Ξδξί κσκλξτξοίαπ – ζόμεπ κιμδϋμξσ, Δογαρίεπ ρε ϋφξπ, Δογαρίεπ 
ρε ρςέγεπ. 
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ΟΔ 778/80, ΟΔ 1073/81 (αο.34-44), Μ.1430/84 (αο. 7-10), ΙΣΑ 16440/Τ.10.4/445/93, ΟΔ 
396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), ΟΔ 155/04, ΟΔ 305/96 (αο. 12, παοαος.IV μέοξπ Α παο.1, 10 
και μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.4-6,14 ). 
5.4 Δογαρίεπ ρσγκϊλληρηπ, ξνσγξμξκξπήπ & λξιπέπ θεομέπ εογαρίεπ 
ΟΔ 95/78, ΟΔ 1073/81 (αο.96, 99,.104, 105 ), ΟΔ 70/90 (αο.15), ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 πα-
οαος. ΘΘΘ), Οσοξρβερςική Διάςανη 7 Απϊτ.7568 Τ.700.1/96, ΙΣΑ αο.ξικ.16289/330/99. 
 
5.5 Ιαςαρκεσή δξμικόμ έογχμ (κςίοια, γέτσοεπ, ςξίυξι αμςιρςήοινηπ, δεναμεμέπ, κλπ.) 
ΟΔ 778/80, ΟΔ 1073/81 (αο.26- 33, αο.98), ΣΑ 3046/304/89, ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. 
ΘΘΘ), ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο. 12). 
5.6 Οοξεςξιμαρία και διάμξινη ρηοάγγχμ και λξιπόμ σπξγείχμ έογχμ. 
(Ρήοαγγεπ κσκλξτξοίαπ ξυημάςχμ, αοδεσςικέπ ρήοαγγεπ, σπϊγειξι ρςαθμξί παοαγχγήπ εμέο-
γειαπ και εογαρίεπ πξσ εκςελξϋμςαι ρςα σπϊγεια ρςεγαρμέμα ςμήμαςα ςχμ ξικξδξμικόμ ή άλ-
ληπ τϋρηπ έογχμ και ρε ρςάθμη υαμηλϊςεοη ςχμ 6.00 μ. κάςχ απϊ ςημ επιτάμεια ςηπ γηπ.) 
Μ.495/76, ΟΔ 413/77, ΟΔ 225/89, ΙΣΑ 3329/89 και η ςοξπ. ασςήπ : ΣΑ Τ.28/18787/1032/00, 
Μ. 2168/93, ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος. ΘΘΘ), ΣΑ 2254/230/Τ.6.9/94 και ξι ςοξπ. ασςήπ : 
ΣΑ Τ.6.9/13370/1560/95 και ΣΑ Τ6.9/25068/1183/96, ΣΑ 3009/2/21-γ/94, ΟΔ 455/95 και η 
ςοξπ. ασςξϋ : ΟΔ 2/06, ΟΔ 305/96 (αο.12 παοαος. IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.10). 
5.7 Ιαςαδσςικέπ εογαρίεπ ρε Κιμεμικά έογα 
(Σπξθαλάρριεπ εκρκατέπ, διαμϊοτχρη πσθμέμα θαλάρρηπ, καςαρκεσή ποξβλήςαπ κλπ με 
υοήρη πλχςόμ μασπηγημάςχμ και καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ.) 
ΟΔ 1073/81 (αο.100), Μ 1430/84 (αο.17), ΟΔ 396/94 (αο.9 παο.4 παοαος.ΘΘΘ), ΣΑ 
3131.1/20/95/95, ΟΔ 305/96 (αο.12, παοαος.IV μέοξπ Β ςμήμα ΘΘ παο.8.3 και παο.13). 
 
6. Ακξλξσθεί καςάλξγξπ με ςα μξμξθεςήμαςα και ςιπ καμξμιρςικέπ διαςάνειπ πξσ πεοιλαμβά-
μξσμ ςα απαιςξϋμεμα μέςοα αρτάλειαπ και σγείαπ ρςξ εογξςάνιξ. 
 
 
 
 
 

ΙΑΑΚΞΓΞΡ ΜΞΛΞΗΔΖΛΑΩΜ ΙΑΘ ΙΑΜΞΜΘΡΘΙΩΜ ΔΘΑΑΝΔΩΜ: 
«ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΛΔΠΑ ΑΡΤΑΚΔΘΑΡ ΙΑΘ ΣΓΔΘΑΡ ΡΞ ΔΠΓΞΑΝΘΞ» 

A. ΜΞΛΞΘ    

Μ. 495/76    

Μ. 1396/83 Μ. 1430/84 Μ. 2168/ 93 Μ. 2696/99 

Μ. 3542/07 Μ. 3669/08 Μ. 3850/10 Μ. 4030/12 

Β. ΟΠΞΔΔΠΘΙΑ    

Ο. Δ. 413/77 Ο. Δ. 95/78 Ο. Δ. 216/78 Ο. Δ. 778/80 

Ο. Δ. 1073/81 Ο. Δ. 225/89 Ο. Δ. 31/90 Ο. Δ. 70/90 

Ο. Δ. 85/91 Ο. Δ. 499/91 ΤΔΙ 337/Α/76 ΤΔΙ 126/Α/83 

ΤΔΙ 49/Α/84 ΤΔΙ 147/Α/93 ΤΔΙ 57/Α/99 ΤΔΙ 50/Α/07 

ΤΔΙ 116/Α/08 ΤΔΙ 84/Α/10 ΤΔΙ 249/Α/12  

ΔΘΑΑΓΛΑΑ    

ΤΔΙ 128/Α/77 ΤΔΙ 20/Α/78 ΤΔΙ 47/Α/78 ΤΔΙ 193/Α/80 

ΤΔΙ 260/A/81 ΤΔΙ 106/Α/89 ΤΔΙ 31/Α/90 ΤΔΙ 31/Α/90 

ΤΔΙ 38/Α/91 ΤΔΙ 180/Α/91   

Ο. Δ. 395/94 Ο. Δ. 396/94 Ο. Δ. 397/94 Ο. Δ. 105/95 

Ο. Δ. 455/95 Ο. Δ. 305/96 Ο. Δ. 89/99 Ο. Δ. 304/00 

Ο. Δ. 155/04 Ο. Δ. 176/05 Ο. Δ. 149/06 Ο. Δ. 2/06 

Ο. Δ. 212/06 Ο. Δ. 82/10 Ο. Δ. 57/10  

Γ. ΣΟΞΣΠΓΘΙΔΡ ΑΟΞΤΑΡΔΘΡ   

ΣΑ 130646/84 ΙΣΑ 3329/89 ΙΣΑ 8243/1113/91 ΙΣΑαο.ξικ.Β.4373/1205/
93 

ΙΣΑ 
16440/Τ.10.4/445/93 

ΤΔΙ 220/Α/94 ΤΔΙ 220/Α/94 ΤΔΙ 221/Α/94 
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ΤΔΙ 67/Α/95 ΤΔΙ 268/Α/95 ΤΔΙ 212/Α/96 ΤΔΙ 94/Α/99 

ΤΔΙ 241/Α/00 ΤΔΙ 121/Α/04 ΤΔΙ 227/Α/05 ΤΔΙ 159/Α/06 

ΤΔΙ 268/Α/06 ΤΔΙ 212/Α/06 ΤΔΙ 145/Α/10 ΤΔΙ 97/Α/10 

ΑΟΞΤΑΡΔΘΡ ΤΔΙ 154/Β/84 ΤΔΙ 132/Β/89 ΤΔΙ 138/Β/91 

ΤΔΙ 187/Β/93 ΤΔΙ 765/Β/93   

ΙΣΑ αο. 8881/94 ΣΑ αο.ξικ. 31245/93 ΣΑ 3009/2/21-γ/94 ΣΑ 2254/230/Τ.6.9/94 

ΣΑ 3131.1/20/95/95 ΣΑ 
Τ.6.9/13370/1560/95 

ΣΑ 
Τ6.9/25068/1183/96 

Σ.Α 
αο.ξικ.Β.5261/190/97 

ΙΣΑ 
αο.ξικ.16289/330/99 

ΙΣΑαο.ξικ.15085/593/
03 

ΙΣΑ αο. Δ13ε/4800/03 ΙΣΑ αο.6952/11 

ΣΑ 3046/304/89 ΣΑ 
Τ.28/18787/1032/00 

ΣΑ αο. ξικ. 433/2000 ΣΑ ΔΔΔΟΟ/ξικ/85/01 

ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/177/01 ΣΑ ΔΘΟΑΔ/ξικ/889/02 ΣΑ ΔMEO/Ξ/613/11 ΣΑ 21017/84/09 

Οσοξρβερςική διάςανη 
7, 

Απϊτ. 
7568.Τ.700.1/96 

ΤΔΙ 450/Β/94 ΤΔΙ 451/Β/93 

ΤΔΙ 301/Β/94 ΤΔΙ 73/Β/94 ΤΔΙ 978/Β/95 ΤΔΙ 677/Β/95 

ΤΔΙ 1035/Β/96 ΤΔΙ 113/Β/97 ΤΔΙ 987/Β/99 ΤΔΙ 1186/Β/03 

ΤΔΙ 708/Β/03 ΤΔΙ 420/Β/11 ΤΔΙ 59/Δ/89 ΤΔΙ 1035/Β/00 

ΤΔΙ 1176/Β/00 ΤΔΙ 686/Β/01 ΤΔΙ 266/Β/01 ΤΔΙ 16/Β/03 

ΤΔΙ 905/Β/11 ΤΔΙ 1287/Β/09 ΤΔΙ 155/Β/96  

Δ. ΔΓΙΣΙΚΘΞΘ    

ΔΓΙΣΙΚΘΞΡ 27/03 ΔΓΙΣΙΚΘΞΡ 6/08 ΔΓΙΣΙΚΘΞΡ Ρ.ΔΟ.Δ  

ΑΠ.ΟΠΩ.ΔΔΔΟ ΑΠ.ΟΠΩ.ΔΘΟΑΔ/ ΑΠ.ΟΠ. 10201/12  

Ο/208/12-9-03 ξικ/215/31-3-08 ΑΔΑ:Β4Κ1Κ-ΙΤΕ  

    

 
 
 
 
Άρθρο 6ο. 
Γεμικέπ σπξυοεόρειπ αμαδϊυξσ. 
Ξ αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςϊρξ απέμαμςι ςηπ σπηοερίαπ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ, ϊλεπ ςιπ σ-
πξυοεόρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη με βάρη ςημ διακήοσνη και ςα 
σπϊλξιπα ρσμβαςικά ςεϋυη και ϊρεπ άλλεπ καθξοίζξμςαι απϊ ςη μξμξθερία για ςα δημϊρια έο-
γα και ειδικά ρςξ άοθοξ 138 ςξσ Μ. 4412/16 ρυεςικά με ςημ πληοχμή και αρτάλιρη ςξσ ποξ-
ρχπικξϋ, ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ, ςχμ διαςάνεχμ και καμξμι-
ρμόμ για ςημ ποϊληφη ςχμ αδικημάςχμ, ςημ λήφη ςχμ μέςοχμ αρταλείαπ κ.λ.π. 
 
 
Άρθρο 7ο. 
Οληοχμέπ.  
Ξ αμάδξυξπ με δική ςξσ εσθϋμη ρσμςάρρει και σπξγοάτει ςα ρςξιυεία πξσ καθξοίζξσμ ςα άο-
θοα 151 και 152 ςξσ Μ. 4412/16 και ςα σπξβάλλει ρςημ σπηοερία ρε ϊρα αμςίςσπα είμαι απα-
οαίςηςξ ρε υοξμικά διαρςήμαςα ςοιάμςα ημεοόμ (30) και μάλιρςα ρςημ αουή ςξσ επϊμεμξσ μή-
μα, ποξκειμέμξσ μα γίμεςαι απϊ ςημ σπηοερία η εκκαθάοιρη ςηπ δαπάμηπ. 
Ρςιπ μιρθξδξςικέπ καςαρςάρειπ ςχμ απξλξγιρςικόμ εογαριόμ πεοιλαμβάμξμςαι βάρει ςχμ 
ποαγμαςικόμ ημεοξμιρθίχμ και ςχμ επιβαοϋμρεχμ πξσ ιρυϋξσμ αμαλσςικά ςα ενήπ; 
α.- Ζ εογαςική δαπάμη βάρει ςχμ ημεοξμιρθίχμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ και ςχμ ςσυϊμ σπξ-
υοεχςικά καςαβαλλϊμεμχμ για εξοςέπ, αρθέμεια, κ.λ.π.. 
β.- Ζ δαπάμη αρτάλιρηπ ρςξ ΘΙΑ μαζί με ςιπ ςοιεςίεπ απξδεικμσϊμεμεπ απϊ ςιπ ρυεςικέπ βε-
βαιόρειπ, καθόπ και ςξ επίδξμα γάμξσ. 
γ.- Ζ δαπάμη πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ επιβαοϋμρειπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ςξσ εογξδϊςξσ (αμαδϊ-
υξσ) ϊπχπ ειρτξοά ρςξ ΘΙΑ, υαοςϊρημξ, τϊοξπ μιρθχςόμ σπηοεριόμ, επικξσοικόμ ςαμείχμ, 
δχοξρήμχμ  κ.λ.π., παοακοαςείςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ και καςαβάλλεςαι αομξδίχπ. 
δ.- Ζ κοάςηρη για ςξ ΔΛΟ . 
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ε.- Ζ δαπάμη 0,06% (απϊ ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ ςξ Τ.Ο.Α.) για ςημ κάλσφη 
ςχμ λειςξσογικόμ αμαγκόμ ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ, ρϋμτχμα 
με ςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ Μ.4013/11 ϊπχπ ασςϊ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 375 παο. 
7 ςξσ μ. 4412/2016.  
Όλεπ ξι αμχςέοχ δαπάμεπ (κοαςήρειπ) ποξρςίθεμςαι ρςημ δαπάμη και καςαβάλλξμςαι ρςξμ α-
μάδξυξ. 
Για ςημ εκκαθάοιρη ςηπ δαπάμηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ρςημ σπηοερία ςα 
καςχςέοχ παοαρςαςικά ρςξιυεία : 
α.- Ιαςάρςαρη μιρθξδξρίαπ ςχμ εογαςόμ εμσπϊγοατεπ απϊ ςξσπ δικαιξϋυξσπ και σπξγεγοαμ-
μέμεπ απϊ ςξμ αμάδξυξ, ςξμ επιβλέπξμςα Δαρξλϊγξ και ςξμ ποξψρςάμεμξ ςηπ Σπηοερίαπ. 
β.- Βεβαίχρη αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ ςξσ ΘΙΑ. 
γ.- Βεβαίχρη  τξοξλξγικήπ εμημεοϊςηςαπ. 
δ.- Απξδεικςικϊ παοακοάςηρηπ εογξλαβικξϋ τϊοξσ  3%. 
ε.- Αμςίγοατξ αίςηρηπ - βεβαίχρηπ αγξοάπ εμρήμχμ και αμαλσςική ΑΟΔ εογαζξμέμχμ. 
ρς.- Βεβαίχρη ςηπ αομξδίαπ ΔΞΣ για ςημ εκπλήοχρη  ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ για 
ςξμ ΤΟΑ ρϋμτχμα με ςημ 1102259/8357/0014 ΟΞΚ. : 1258 απϊ 29.7.1993 απϊταρη Σπξσογεί-
ξσ Ξικξμξμικόμ. 
ζ.- Ιοάςηρη 0,5% σπέο ΔΛΟ, ρϋμτχμα με ςξ Μ.546/1943. 
 
Άρθρο 8ο. 
Θρυϋπ διαςάνεχμ. 
Για κάθε ζήςημα πξσ δεμ ποξβλέπεςαι εταομϊζξμςαι ξι ιρυϋξσρεπ  διαςάνειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ 
εκςέλερη και πληοχμή ςχμ δημϊριχμ έογχμ. 
Άοθοξ 9ξ. 
Λαςαίχρη διαγχμιρμξϋ. 
Λαςαίχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ δεμ δημιξσογεί καμέμα δικαίχμα ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ. 

 
Δοάμα    13 /9 /2017 

 
 

ΡΣΜΑΥΗΖΙΔ ΔΚΔΓΥΗΖΙΔ & ΗΔΩΠΖΗΖΙΔ              ΔΓΙΠΘΗΖΙΔ  
   με ςημ13690/14-9-2017 

  ΔΚΔΓΥΗΖΙΔ & ΗΔΩΠΖΗΖΙΔ 

Ξ  Ρσμςάκςηπ          
 
 
Ιχμρςαμςιμίδηπ Οαμςελήπ  

Δαρξλϊγξπ  
 
 

Ξ Αμαπληοχςήπ  Δαράουηπ 
 
 
Ιχμρςαμςιμίδηπ Οαμςελήπ 
Δαρξλϊγξπ με A΄ βαθμϊ 
 
 

Ξ αμαπληοχςήπ Δ/μςήπ Δαρόμ 
Δοάμαπ 

 
 
 

ρίγγηπ Αμδοέαπ 
Δαρξλϊγξπ με A΄ βαθμϊ 

 

  Ξ Δαράουηπ 
 
 
 
ΡΘΚΑΙΘΔΖΡ ΑΜΑΡΑΡΘΞΡ 
Δαρξλϊγξπ με Α΄ βαθμϊ 
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